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Klassisk astrologi 
Den type astrologisk vejledning, som vi kender til i øjeblikket, 
går i store træk ud på, at man aftaler en konsultation hos en 
astrolog og medbringer sit fødselssted og tidspunkt. Med 
udgangspunkt i fødselshoroskopet, transitter og det progressive 
horoskop kan astrologen oplyse forskellige ting om klienten. Det 
kan være evner, man bærer med fra fødslen, livsområder med 
forskellige udfordringer og tidspunkter i livet, hvor ens liv vil 
ændre sig i større eller mindre omfang.  

Man kan altså få den helt fantastiske oplevelse af, at et helt 
fremmed menneske (astrologen), som slet ikke kender noget til 
en i forvejen, fortæller en masse beskrivende ting om en. Det er i 
sig selv en vanvittig pudsig oplevelse, og når man først har 
vænnet sig til, at man kan aflæse noget om et menneske i 
himmellegemers placeringer, så kan man overgå til en ny fase, 
hvor man bruger astrologien som løbende vejledning. Man kan 
altså løbende konsultere astrologen og få en slags vejrudsigt for 
ens liv. 

Denne forklaring er meget forenklet, for der findes jo mange 
forskellige slags astrologer og en del forskellige 
astrologitraditioner. 

Den nye astrologi 
Den ny tids astrologi er funderet på den klassiske astrologis 
fundament. Men for at forstå den nye astrologi, må man starte et 
helt andet sted. 

I den klassiske astrologi starter man med at læse i stjernerne og 
taler og tolker herudfra. I den nye tids astrologi tager man 
udgangspunkt i, at alt starter med den livsplan, som sjælen 
udfærdiger inden den rejser ned i en fysisk krop. Et menneske 
starter altså sin inkarnation med at lægge en plan for sjælen, og 
denne plan udfærdiges ud fra forskellige parametre. Det kan 
være, at man som sjæl ønsker at lære noget på et bestemt 
område, man kan ønske at afvikle noget karma i sig selv og 
mellem andre mennesker, og man kan ønske at planlægge en 
inkarnation, hvor man giver noget til jorden. Sidstnævnte er er 
inkarnation, hvor der ikke er så store forventninger hos sjælen til 
læring og udvikling, men mere et fokus på tjenestearbejde for 
jorden og menneskeheden. Disse inkarnationer kan forekomme 
hos sjæle, som har et udviklingsniveau eller nogen specielle 
evner, som menneskeheden har brug for at lære. 

Mange kender denne plan som noget, der er arkiveret i de 
akashiske arkiver. Det er en plan, som detaljeret indeholder hele 
livsforløbet, men da mennesker har deres fri vilje, vil der være 
mulighed for at påvirke og afvige planen igennem livsforløbet.  

Når denne plan er lagt, så findes et fødselstidspunkt, der kan 
passe med denne plan. Som udgangspunkt skal planeternes stå 
således, at man får de ønskede evner med ind i livet. Derefter 
skal der være aspekter og forløb, som passer til livsplanen. 

I den nye astrologi ved man altså, at det ikke er 
fødselshoroskopet, som skaber mennesket. Mennesket er en sjæl, 
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som træder ind i horoskopet og lader livet forløbe i henhold til 
de energier, som horoskopet aktiverer.  

Mine motiver 
Lad os lige få på plads, at jeg har en stor kærlighed til astrologien 
og faktisk eksisterer den ikke som en separat ting i mit liv. 
Astrologien er en del af mig og mit daglige liv.  

Hvis der er astrologer, som læser denne bog, der bliver stødt af 
noget af det jeg skriver og måske føler, at jeg taler kritisk, 
nedladende eller på anden måde negativt om den klassiske 
astrologi, så skyder de mig motiver i skoene, som jeg på INGEN 
måde har. 

Energierne 
I et klassisk horoskop kan man aflæse ting, der har at gøre med 
mentale evner/udfordringer, fysiske evner/udfordringer og 
følelsesmæssige evner/udfordringer, men i den nye astrologi ser 
man anderledes på det. Man afviser ikke det, som det klassiske 
perspektiv fortæller, men man ser det fra en anden vinkel. 

I den klassiske astrologi siger man typisk, at energierne følger 
planeterne og, at nati/klienten står inde i midten af 
horoskoptegningen. Planeter, huse aspekter, transitter mv. 
sender energi ind til klienten i midten. I den nye astrologi går 
man et skridt videre og forstår, at den afsendte og modtagede 
energi ender inde i kroppen på klienten og begynder at arbejde 
herinde.  

Der er altså en årsag (planeterne sender energi) og der er en 
virkning (resultatet af energipåvirkningen) – men der også en 
energiproces inde imellem årsagen og virkningen. 

I den nye astrologi ved man, at eksempelvis Merkur har meget 
med det mentale at gøre. Men man tager udgangspunkt i de tre 
grundlæggende energier, som et menneske har i kroppen – de 
mentale energier, de æteriske energier og de astrale energier. Det 
vil sige, at når Merkur er på spil, så vil den typisk påvirke de 
mentale energier mest og disse energier er placereret i hovedet. 
Hvis det er Neptun, som er på spil, vil energierne gå direkte ind i 
det astrale legeme og herinde starte en energiproces. 

Og det er netop denne konkrete kropslige energimæssige 
påvirkning, som er italesat i den nye tids astrologi. Egentlig 
eksisterer denne forståelse også i den klassiske astrologi, men 
man italesætter den typisk mere som noget indforstået. I den nye 
astrologi fokuserer man på, at planeterne afsender energi og det 
er disse energier, som går ind i kroppen på et menneske og 
skaber påvirkningerne, som man kan aflæse i horoskopet. Men 
det er altså ikke horoskopet, som skaber påvirkningerne, det er 
planeterne, som afsender energi. 

De energier, som planeterne afsender, er ikke enten den ene eller 
den anden type, det er planetens eget mix af de forskellige 
energier. Merkur afsender et energimix, som er meget mentalt 
orienteret, men ikke udelukkende. Den afsender også astral 
energi og æterisk energi. Månen, Neptun og Venus afsender et 
mix som indeholder mest astral energi. Uranus afsender 
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energityper, som går meget ind i kroppens nervesystem og 
dermed i det æteriske område. 

Du kan finde langt flere oplysninger om de tre typer energi og 
specielt de astrale energier i min ’Teori om livets formål’ på min 
hjemmeside. (Se link i blogindlæg) 

De nye astrologer 
Vi vil fortsætte med at have de klassiske astrologer længe endnu 
uden, at der behøver at ske ret store ændringer. Den nuværende 
astrologi kan allerede meget mere, end de flest mennesker har 
brug for.  Det eneste som skal ske er, at mange flere mennesker 
begynder at bruge astrologerne. Men det er selvfølgelig op til de 
klassiske astrologer, hvad de vil med deres fag. Det skal jeg ikke 
være dommer over. 

Den nye astrologi tror jeg ikke bliver en selvstændigt fag, som de 
klassiske astrologer er. Jeg gætter på at den nye astrologi vil 
indfinde sig i kombination med andre fag. Det kan være healere, 
som implementerer astrologisk forståelse af deres læsning og 
vejledning af et menneskes krop. Det kan også være indenfor det 
psykologiske/terapeutiske/coachende område, hvor disse 
fagpersoner også inddrager de astrologiske vinkler i deres 
behandling. 

Men, når vi taler om den nye tids astrologi, vil der gælde nogle 
energiregler. Regler, som man kan kalde energipositioner. En 
klassisk astrolog stiller ind på den mentale kanal og 
kommunikerer med mentale energi på denne kanal. Astrologen 

forklarer altså klienten den logiske (mentale) sammenhæng i 
vedkommendes horoskop. De nye astrologer vil stille ind på den 
astrale kanal og mærke sig frem til energierne. De vil skulle 
træne sig op i at kunne mærke forskellen på energierne og 
vejlede intuitivt herudfra.  

Der klassiske astrolog vil altså benytte sig af den mentale kanal 
og de nye faggrupper, jeg taler om her, vil primært benytte sig af 
den astrale kanal. (Der er allerede mange alternative behandlere, 
som har taget den klassiske astrologi til sig i deres behandling, 
og det er ikke disse typer, jeg betegner som de nye astrologer.) 

Det er meget vigtigt at forstå, at det er uhensigtsmæssigt at 
blande de to typer kanaler sammen. Det er langt mere 
hensigtsmæssigt, at enten bruge den mentale kanal, som de 
klassiske astrologer gør, eller bruge den astrale kanal, som nogen 
nye faggrupper vil bruge.  

Dette skyldes at, hvis man bruger den astrale kanal, vil denne 
blive lukket ned, når man begynder at bruge den mentale. Hvis 
man bruger den mentale og aktiverer den astrale vil den 
astrologiske vejledning kunne blive for følelsesmæssig og miste 
fokus. 

Alt i alt kan man sige, at man kan bruge astrologien med 
udgangspunkt i alle de 3 energityper. Klassisk astrologi med 
samtaleformen bruger den mentale energikanal, nye typer 
astrologi kan terapeutisk bruge den astral energikanal og 
kropsterapeuter kan også inddrage de astrologiske energier i 
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behandlingen, som foregår på den æteriske kanal. Man vil aldrig 
holde sig udelukkende på én kanal, men man vil og bør vælge en 
kanal som primær kanal.  

Hvis man skal beskrive energiernes flow i forhold til den 
klassiske form og den nye form, kan man sige, at den klassiske 
astrologi tager en viden og flytter fra astrologens hoved ind i 
hovedet på klienten. Efterfølgende er det op til klienten af få 
informationerne til at blive levendegjort i sit liv. I den nye 
astrologi kan man sige, at terapeuten hjælper klienten med at få 
flow i energierne som strømmer ind fra planeterne, uden man 
har særlig stor fokus på selve informationerne inde i energierne. 

Det skal tilføjes, at ALT ER ENERGI. Det vil sige, at de 
informationer, som en klassisk astrolog overfører fra sit hoved til 
klienten, er lagret i mental energi. Og de energier, som 
astrologterapeuten hjælper klienten med at få flow i, påvirkes fra 
terapeutens egen energiudstråling. 

Det siger sig selv, at de nye astrologer skal være i stand til selv at 
mærke energierne, det vil sige, at de må være det, som typisk 
kaldes ’clairsentient’. Det kan man være på mange forskellige 
måder, men et minimums krav er, at man må kunne mærke og 
tolke forskellen mellem æterisk, astral og mental energi. 

Skabelse 
Et livs højere formål er at udvikle og skabe, og man kan forstå 
skabelsen ved at tage udgangspunkt i livsplanen. Denne er 
manuskriptet for, hvad man ønsker at skabe og udvikle i løbet af 

livsinkarnationen. I manuskriptet er planen en teoretisk oversigt 
over, hvad man ønsker, skal udfolde sig i livet.  

Alt er energi. Livsplanen er skrevet i en type energi, som svarer 
til det vi kender som mental energi, og når livet begynder at 
udfolde sig, skabes manuskriptet i astral energi. Hele det 
teoretiske udgangspunkt eksisterende i én type energi bliver 
igennem hele livets udfoldelse transformeret til en anden energi 
– nemlig astralenergi. Dette sker løbende i livet og ved 
inkarnationens afslutning implementeres hele den fysiske krops 
astrale energier ind i sjælsenergien og denne trækkes tilbage til 
sjælens højere plan, som er den del, som kaldes monaden. 

Noget af det, som kan være svært at fatte i første omgang, det er 
alle de energityper, som faktisk findes. Jeg plejer at forklare 
Universets energier med, at der findes struktur og indhold. 
Strukturen er den del som hører til de mentale energigrupper og 
indholdet hører til de astrale energier og stammer oprindeligt fra 
de 12. stråler.  

Når man anskuer en livsinkarnation, er der som udgangspunkt 
en monade, som sender en del af sig selv ned på de lavere 
energiplaner og denne del er det, vi kalder sjælen. Monaden 
består af en ’samling’ af energier, som er indsamlet igennem alle 
de liv, som monaden har inkarneret ned i. Jeg er tilbageholdende 
med at bruge begrebet bevidsthed i denne sammenhæng, fordi 
det hurtigt kan skabe forvirring på grund af, at vi ikke har gjort 
ordets betydning tydelig nok i vores kultur. (Se afsnit 7 i min 
teori om livets formål) 
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Monaden er altså en energisamling og sjælen er et udtræk fra 
denne samling, som altså bliver sin egen nye samling energier. 
Denne sjæl laver sin livsplan og rejser ned i den fysiske krop, 
hvor at fødselshoroskopet hjælper til dannelsen af 
personligheden. Personligheden (ego’et) er som udgangspunkt 
en teoretisk plan som omkranser sjælen. Sjælen medbringer de 
medfødte evner og horoskopet bidraget til de vinde, som former 
og pejler personen rundt i livet.  

Der kommer altså energi fra monaden, sjælen, personligheden og 
planeterne i fødselshoroskopet og alt dette bringes i spil i livet, 
når man går i skole, går på arbejde, dyrker sport, bliver forelsket 
og alt det andet, som sker i et liv. I alle de ting, som sker i et liv, 
er astrale energier. Ja, der er en struktur omkring alt, hvad der 
sker, men indholdet i alt, hvad der sker, er astral energi. Og 
astral energi er vores følelser. Det er altså følelserne, som skaber 
hele livet og udvikler sjælen og monaden. 

De 12 stråler 
Man kan anskue de astrale energier ud fra det princip, vi kender 
fra farver. Hos farverne er nogle grundfarver, og når disse 
blandes, kan opnås uendelige versioner og nye farver. Det 
samme gælder for astrale energier. De er som udgangspunkt 
skabt ud fra 12 grundenergier, som vi kalder de 12 stråler. Hele 
min ’Teori om livets formål’ kredser om disse 12 energier – se 
link. 

Der strømmer altså 12 ’farver’ fra universet og disse er de 
grundsten, som er en stor del af indholdet i alt det skabte. Lad os 

tage den første stråle som hedder vilje og magt. Den findes i sin 
oprindelig rene form og den findes hos nogle ’eksperter’, vi 
typisk kalder ærkeengle. Den findes faktisk i alt, men den er så 
stærk, at den vil være meget udtyndet de steder, hvor vi møder 
den. Den er dog forholdsvis stærkt repræsenteret i eksempelvis 
Mars og Pluto. 

Transformation 
I en klassisk astrologikonsultation vil man kunne opleve 
bemærkninger som, Chiron vil i den første del af livet være X og 
senere være X, Saturn vil i den første del af livet typisk udfordre 
dig på X måde og senere i livet mere være som X, og Neptun kan 
give dig X udfordringer i starten af livet og X glæder senere. 

Man arbejder altså med faser, når man taler om vores erfaring og 
oplevelser med horoskopets planeter og aspekter. Og i en 
klassisk konsultation vil man ridse disse ting op og man vil ikke 
terapeutisk gå ret langt ind i, hvordan selve udviklingen former 
sig. 

I dele af den nye astrologi, som vi kan kalde astral astrologi, vil 
man have fokus på selv udviklingen i faserne. Den vil altså 
kunne både vejlede teoretisk, men også praktisk, i form af 
healing, energimæssig støtte mv. på de tidspunkter i livet, hvor 
energierne i personen/klienten skal udvikle sig fra den ene fase 
til den anden. 

Den største byrde ligger dog altid inde i det individuelle 
menneske. Og når energierne skal udvikles, skal de 
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transformeres fra en tilstand til en anden og det har jeg skrevet 
mere om under punkt 8 i min ’Teori om livets formål’.  

Roller og stemmer 
Et par andre eksempler, som kommer med den nye astrologi, er 
eksempelvis stemmerne og rollerne i husene. Dette er dog ikke 
afgrænset til de nye astrologer, men kan også bruges af den 
klassiske astrologi. 

Som udgangspunkt kan man se på livsplanen som et manuskript 
til et skuespil, og i dette spil skal besættes forskellige roller. Der 
skal være mennesker, der spiller rollen som 7. hus relationer eller 
som 4. hus familien. Eller det kan være mennesker, som spiller 
rollen som et publikum til udfoldelser i det 10. hus.  

I den klassiske astrologi vil man italesætte manuskriptet, men i 
den nye astrologi går man dybere ned i selve skuespillet og både 
forstår det og arbejder med det. Man kan eksempelvis 
identificere, hvem som indtager rollerne i husene og bruge dette 
i en terapeutisk sammenhæng.  

En bemærkelsesværdig ting i denne sammenhæng er, at de 
mennesker, som indtager roller i ens liv (manuskriptet) kan 
indtage roller i flere huse. Og de kan også flytte sig mellem 
husene indenfor få minutter. Eksempelvis kan en relation fra en 
grupperelation i 11. til et fællesarrangement flytte sig til 7. hus, 
hvis man sætter sig med vedkommende væk fra gruppen og 
eksempelvis taler om at indgå en særskilt samarbejdsaftale. 

Samme person vil altså på én aften indtage en rolle i både 11. og 
7. hus. 

Der er også stemmer i husene og de behøver ikke komme fra 
rigtige mennesker. Stemmerne kan være vores egne tanker inde i 
hovedet. Det vil sige at en 1. hus stemme vil være ens egen 
stemme, som udtrykker eksempelvis ros eller selvkritik i form af 
tanker i personens hoved. Men det kan også være en 7. hus 
stemme, som taler på vegne af en 7. hus relation man blot 
forestiller sig. Tankestemmen forestiller eller gætter altså på, 
hvad en rigtig person vil sige i den givne situation. 

Afrunding 
Dette var en komprimeret indføring i noget af den nye type 
astrologis muligheder, som ligger foran os. Den nye astrologi 
kan blive implementeret på rigtig mange måder og mine 
beskrivelser er blot en flig af, hvordan den nye astrologi vil 
udvikle og forme sig.  

Mine informationer kommer delvis fra min egen evne til at 
mærke og skelne alle energierne, som har med astrologi at gøre. 
Men mine oplevelser begrænser sig ikke til, hvad jeg har skrevet 
i dette lille dokument. Jeg har allerede skrevet 2 andre bøger om 
den nye type astrologi og jeg har lavet en del film, som ligger på 
min YouTubekanal i en særskilt playliste. 

Jeg har ikke patent på den nye tids astrologi, men jeg har 
modtaget en masse informationer fra åndelig side, som jeg er 
blevet bedt om at formidle, så andre kan bruge det som 
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inspiration. Andre har altså mulighed for at udvikle sine 
clairsentient evner og kunne mærke de forskellige typer energier 
– det en det, som jeg kalder den 4. dimension af astrologien. De 
vil også kunne træne evnen til selv få skabt en kanal til de 
åndelige dimensioner og herigennem få åndelige vejledning 
løbende, når de selv arbejder med astrologi – det er det, som jeg 
kalder den 5. dimension af astrologien. 

 

    


